
Ao Povo'de Canoinhas
Desejo dirigir-me, neste momento em que o re

sultado das urnas, expressando a vontade soberana
do nosso eleitorado, apontam a vitoria do meu opositor.

Aos meus amigos, companheiros, ao Diretorio e

sub Diretorio da UDN, aos colaboradores anónimos,
aos eleitores de outros partidos politicos, a todos en

fim os que me proporcionaram, de qualquer forma,
a possibilidade de obter tão sugestiva votação, os

meus profundos agradecimentos.
Aos meus adversarios, que algumas vezes per

deram a serenidade e outros que foram dignos na

disputa eleitoral, os meus cumprimentos' pela vitoria
obtida. Não guardo rancores nem odioso Saí da luta
de cabeça erguida e com a moral mais fortalecida,
pois entre 10 mil eleitores, a votação que recebi tra
duz fielmente o reconhécimento pelo que já tenho
realizado em pról do progresso de Canoínhas. .

Ao dr. João Colodel que seja um Prefeito

hon-Irado, a altura de nossa laboriosa e digna população,
,

que cumpra as promessas feitas em publico - que
seja feliz em sua gestão, são os meus melhores e

sinceros votos.

Ao povo canoinhense em geral, desejo afirmar

que tudo farei, pedindo para tanto as bençãos de

Deus, para continuar a merecer a confiança dos meus

amigos e correligionarius, me mantendo tia oposição
construtiva como vereador e homem publico, contri
buindo com os meus esforços e as minhas modestas

possibilidades, para o desenvolvimento de nosssa co

'muna, prosperidade crescente do Estado e maior

grandeza de nosso querido solo pátrio.

Canoinhas, 13 de outubro de 1960.

a) - ALFREDO GARCINDO

o .

pOVO precisa

'exigindo a

fiscalizar suas compras I

sua Nota Fiscal.
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Exemplo de Democracia
o Partido Político que hoje lidera a situação nacional, é a

"União Democrática Nacional" queiram ou não os do outro lado

;;

mretom� : �R�W� 'C. Df CARVAl�O
CAIXA POSTAL, 2

Em Canoinhas, a UDN sem

pre vanguardeira em suas me

moráveis jornadas políticas, tan
to quando situação, como no

setor de oposição, soube se con

duzir ante a opinião popular,
demonstrando através seus li
deres o elevado grau de civili
dade politico-democrática.
O exemplo foi patenteado na

Câmara Municipal de Canoinhas,
onde, 8 vereadores da UDN,
contra 2 do, PSD e 3 do PTB,
sempre cooperaram pelo. maior
desenvolvimento de nosso Mu

nicipio, fato inédito em nossa

"terra", ao querermos relembrar
a maioria que houve em outros

tempos da coligação PSD-PTB,
que sem divisionar o interêsse
do município e da .coletividade,
tudo faziam para impedir a li
vre ação administrativa do pre
feito udenista. A oposição dos
vereadores da "aliança" chegou
a tal ponto que a nossa "CA
MARA MUNICIPAL" transfor
mou-se em picadeiro de lutas e

M AA

Resultado,s das apurações em todo
País até 11 de outubro de' '1960o

ESTADOS
PRESIDENTE VICE

I \ Adernar I M�lton I IJânio Lott Jango
. I Ferrari

Amazonas 23.213 29.029 2.180 8.749 28.720 12.472

Alagôas 56.246 27.454 26.996 40.182 42.257 18.217
Bahia 296.073 282.816 59.198 238.484 260.396 78.146
Brasília (DF). (Final) 7.458 10.444 1.813 5.686 10.134 2.897
Ceará 174.613 165.572 18.151 131.123 147.036 25.058

Espírito Santo 88.320 59.241 41.561 66.581 70.776 43.950
Goiás 92.321 70.081 10.315 48.621 72.801 16.058
Guanabara 393.369 265.724 235.419 289.900 233.429 201.584
Maranhão 32.488 50.070 50.324 20.915 57.977 41�299
Minas Gerais 665.545 651.867 194.718 561.863

-

473.624 156.397
Mato Grosso 30.341 24.252 3.019 24.221 24.571 5.856
Pará 75.949 57.798 11.824 38.521 65.394 33.430
Piauí 42.112 48.511 6.209 38.075 48.475 8.781
Paraíba 137.730 101.905 17.483 97.108 114.195- 25.521
Pernambuco 3:l1.140 261.801 57.668 247.424 249.894 105.131
Paraná 339.657 179.027 159.027 181.330 219.821 154.022
Rio de Janeiro (Final) 246.363 250.060 146.485 223.163 273.106 134.131
Rio Grande do Norte 57.985 66.416 11.554 43.477 56.394 13.641
Rio Grande do Sul 546.913 431.775 227.327 ,163.091 470.520 599,365
São Paulo 1.621017 462.310 861.589 1.347 397 948.637 459.317
Santa Catarina 260.521 221.063 41.243 176.011 223.759 54.502

Sergipe 41.612 43.337 2.858 39.052 44.475 3.028

TERRITÓRIOS
-

Acre
/

4.294 3.592 581 2.375 / 4.440 656
Amapá j

2.848 3.973 90 722 4.990 957
Rondônia 1.240 1.875 2.391 754 2.096 2.126
Rio Branco 2.050 2.052 350 1.229 2.091 1.016
Fernando. Noronha - - - - - -

.-

TOTAIS 5.561.328 3.772.045 2.190.373 4.036.054 4.150.008 2.197.558

1.789.283Diferença pró - Jânio

Diferença pró - Jango
Total de Votos Apurados,

113.963
• 11.563.746
..

ummo �ARCI�DO C J�M SmM[
FONE, 128

Gerente: n�ASS SHfMI
CIRGULA AOS SABADOS

de' agressões. A paz e calma só Ivoltou a reinar em Canoínhas,
quando o glorioso partido da
UDN, passou a comandar a

maioria absoluta de nossa Câ
mara. Ninguem está se lasti
mando, nem chorando o resul
tado do pleito de 3 de Outubro,
pelo menos os udenistas de Ca
noinhas que são o exemplo de
democracia. Aqui continuamos
a luta sem esmorecer, para as

sentar cada dia mais no espirito
dos canoinhenses a necessidade
de vigiar e criticar os atos ad
ministrativos, n'um elevado grau
de civilidade democrática. Se os

mentores políticos do Outro
Lado, pretendem julgar os ou

tros por si, essa análise deixa
mos ao critério do altivo povo

canoinhense. O futuro dirá e

não ha de tardar o dia para
esse julgamento.
Salve eleitorado livre e cons

ciente de Canoinhas,
Salve a União Democrática

Nacional de Canoinhas,
Salve o povo desta "terra" de

explosões partida rias que estão
se aproximando, vindos do ou

tro lado.

VIVA E SALVE JANIO
QUADROS,

.

o pulso que vai
reter essa avalanche de ódios
prestes a explodir por "coman
dos" do outro lado, sinão sigam
o slogan da UDN:

O Preço da Liberdade é a E
terna Vigilância.

LICÃO DE TRES
,

.

I

DE OUTUBRO
I

AS URNAS de 3 de outubro evidenciaram, mais uma vez,
o fracasso dos comunistas, a total íncapacídade dêsses fanáticos
de interessar os brasileiros nas 'suas idéias impatrióticas, de, agi
tação, de falsa renovação. Saíram fragosamente batidos dessas
eleições, apesar do extremo esforço realizado no sentido de lan
çar entre o eleitorado do País dúvidas quanto à conveniência de
eleger os brasileiros que as urnas, afinal, estão consagrando. Não
pode haver mais dúvida de que o sentimento, a percepção, o pa
triotismo dos brasileiros - repelem o comunismo. Está aí de
monstrada, eloquentemente demonstrada, vitoriosa nos resultados
das eleições, a índole democratica do povo brasileiro, natural
mente intenso a qualquer espécie de tirania.

OS PRÓPRIOS comunistas devem, a esta altura, estar
reconhecendo o fracasso das suas campanhas, a nenhuma recep
tividade de suas idéias. Podem agora recolher-se as suas células
para meditar sôbre o malôgro. Um fato de hoje não deve passar.
despercebido: o jornal que êles há pouco lançaram com sérias

,
despesas, só para propaganda dos candidatos "nacionalistas", apa
receu com uma nota comunicando que fecha, cumprida a sua

missão "como órgão de esclarecimento" e prometendo reaparecer
mais adiante. E' a retirada, após a derrota. Conviria que, em suas

meditações, aproveitassem bem os comunistas a lição contida na

eleição de 3 de Outubro. E se despisserr, dos seus fanatismos, des
pregassem os olhos da Rússia e, como brasileiros que são afinal,
aderissem ao povo, que quer paz para o trabalho de engrandeci
mento dêste grande país democrático.

'I'ranscrito de "O Globo" do Rio de 11/10/60.

MENSAGEM DE JANIO
AOS BRASILEIROS
São Paulo, 10 (V. A.) - O Sr. Jânio Quadros endere

çou aos brasileiros, ontem através de uma estação de tele
visão local, mensagem nos seguintes termos: - "Convoco a

todos sem prevenções, sem ódios, para a obra de construção
nacional que nus aguarda. Unidos, pensando sómente na pá
tria e nos seus filhos, na sua grandeza e na sua predestina
ção haveremos de fazê-la, sob as bençãos de Deus, mais
tranquila, mais justa e mais cristã, ao longo das nossas es

peranças, da nossa fé e das nossas convicções democraticas".
"Aos meus irmãos de todo o país o meu abraço e r�

conhecimento. Não os decepcionarei".

,.1 .....
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"Maquinas de' cortar
," Cabelo - Tesouras
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Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

\ '\
COMÉRCIO TRABALHO'

r-;
CíVEL

Rua Major Vieira, 4QO _' Canoinhas

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

,Completa assistência para
sua b· . I t do pequeno concerto

lelC e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas
f( ;: I ','

Ii"

.i Pecas .e accessorios
Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira -- Edif�do' próprio

A V I S O
A "RIGESA S. A. - CELULO
SE PAPEL E EMBALAGENS",
avisa aos criadores em geral
que a partir da data desta pu
blícação irá promover a apreen
são de toda e qualquer criação
que encontrar nos terrenos de
sua propriedade, a S8ber: Fazen
da Experimental Duas Barras,

I Fazenda São Luiz d� pare'dão,
Fazenda Duas Barras, sitas no.

Município de Canoínhas; Fazen
da Mato" Quebnado ou Mico
Magro ou ainda Ritzmann, no

Municipio de Antonio Olinto,
Estado do Paraná e Fazenda
Tamanduá, (Antigo Itíberê da,
Cunha)' no Municipio de Santa'
Cecília, Sa[\ta' Catarina e que
fará depositar os animais apre
endidos em local apropriado,
afim de serem ali reclamados

pelos respectivos proprietários,
cuja devolução será feita após o

pagamento dos danos causados.
Comunica, outrossim, que o�,
animais apreendidos não forem
reclamados dentro do prazo de
trinta (30) dias, a contar da data
da apreensão, será feito o d�pó
sito judicial dos mesmos e a con

sequente venda em leilão, cujo
produto será destinado ao ressar

cimento dos prejuízos que fo
rem apurados, em vistoria legal.
E para que ninguem alegue
ignorância, .

faz público o pre
sente aviso. 2x

Canoínhas, 28- 9-1960.

��nnc� rni��� f�n�c[��[�C Jr.

V. S. poderá comprar re
logíos modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelbs
Relogios de Parede,
Bonitos' presentes para
Natal e Fim de Ano.

Na RelOjoaria I
Suissa

dI Guilherme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

Corôas
2 de novembro .:_ Finados

Encomendam desde já para seus entes' queridos que'
descansam na paz do Senhor a homenagem de

uma significativa CORÔA.
Exposição. permanente de diversos tipos e modelos
na residência do Sr. Max Scholze, ao lado do

Hotel Scholze - Rua VidaI fiamos, 760.
� :

Assine! Leia 1 Divulgue!

Correio do Norte

Confecções
\

finas

para senhoras

Casá Erlita

2xFlorista: Srta. Agnes Brühmüller.

Atenção tocadores de violão

CASA 'LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS

Avisa que recebeu .cordas instrumentais, e vende

�vulso, de qualquer tipo e quantidade.

:::�:::::::::::::=:::=::::::::::::::::::==:::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::
:: j
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li O financiamento de construção da casa própria feita pela 55
ii Caixa Econômica Federal de Santa Catarina n
.. -- -_ ---- ..
.. ..
•• 'lo ••

I! depende exclusivamente do montante ,de seus depósitos. ii
i! Concorra pára o bem estar social de sua localidade levando 55
II. j

••

55 suas reservas em depósitos na
.: 55

ii CAI�A ECONOMICA FEDERAL DE ii
ii SANTA CATARINA.' ii
_ u

ii Agência em Canoinhas,' Praça Dr. Oswaldo de 55
=: • ::
ii Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei. ;;
- -
_ u

::'."
'

/- I:
............................................................. aI •••••• I!!I•••••••••••••_ 111 ""
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Em JUNHO e NOVEMBRO de cada ano,
V. S. será um provaval felizardo da campa ....

nha "Seu Talão Vale Um Milhão" bastando

simplesmente exigir a sua· NOTA FISCAL

da� compras efetuadas.

José Yvan da Costa
,

Bacharel etn Direito

Advocacia em geral, especialmente crime
.

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 � 314
CANOINHAS -- Santa Catarina

-São' Ltda.Carlos
Rua Vidal Ramos, 1164 (Via Centro de SJúde • Cemitério Municipal)

tl»e

\ Avisa a sua distinta clientela, que
contínúa a aceitar encomendas, para_
Finados e Natal, podendo fornecer
todo o artigo concernente ao ramo.
,."

'Com técnico, cuja exp�riência na .

arte, vem prestando seus' serviços a

mais de 25 anos a nossa terra e nos

sa gente, sem termos recebido até a

presente dada reclamação alguma
�anto �'. confecção d.e nossas obras.

." v- um- princípio de tradição, edu
cação e cultura humana não costu
mamos oferecer nossos préstimos de
'residência em residência. \

;"/

Solidários com a dor de V. S. em-
\

chorar á' perda de um ente 'querido., somente atendemos quando solicitados nossos

trabalhos, estando prontos a homenageá-lo com uma obra a altura de seu alcance.
\ I

•

'

Digne-se V. S� a dar uma volta. pelo cemitério local como de outras

localidades, afim de conhecer �oss9s trabalhos; pois compreendemos. que:

O Trabalho do Homem é o Espêlho de seu Caráter.
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PSD descobre que
voltar

cp o s lçêc
Pessedistas estão certos de

;
que o mais curto caminho para
o poder é o exercicio da oposi
ção e se preparam para resisfir,
na medida do oossivel, conten-
"do certos e determinados setores

partidários, a uma participação
direta no govêrno ,do sr. Janio
Quadros.
As conversações que já se

desenrolam encontram um obs-

qU'Q,ndo O' -

verão é i:nlenso
'V. fica
INDIFERENTE

ao ca r
com

HOSPITAL SANTA

curto

CRUZ
Movimento de Hospitalização de

Àssistencia Hospítálar
'

i83.401,00
Secção maternidade 5800,00
Aplicação extra 6.146,00
Ambulancia 2.020,00
MANTIMENTOS'
Despezas Gerais
Ordenados: \ '

Ambulancia, exeto oficina,
ROUPARIA
Moveis e'utensilios
Medic!:lmentos extras
Medicamentos pi farmacía

TOTAIS:

Setembro de 1960

53;213,00
15:123,QO

-,.,
' 30:1tlO,OO

, 3'.834,50
13.295.00

"," . '2:65(i),00
-

,7>186,50
, .: ""7L965,00

19!1,367,00197.367,00
Movimento de Indigentes Pobres: Hospitalisado,s 25 indigentes,
com despeza de Cr'$ 48.135,00 - Movimento de Enfermos: existiam
23 - Entraram 104 - Faleceram 4 - Ss irarn 100 - Ficaram 23:

'

Canoínhas, 5 de Outubro de 1960.

João Seleme __. Presidente Ithass Seleme - Tesoureiro.
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• Duas fibras sintéticas de notável resistência.
\/

, � Fibrª" 'de '19�;torna o tecido poroso e ventilado
...

� . '/ -

�,
.

" Leve', flexível, 'de grande durãbilidadé

\8 Dificulta a aderência de Sujidades úmidàs',
,

,

tintas e gorduras.

� •• �.0��0.00.� •••••••• � ••••••••••••••••••••••

para ao
táculo sério fora. do. 'PSD: a po
sição exata do PTB em relação
ao futuro governo. As confidên
cias antigas do sr. João Goulart

revelavam um firme proposito
de marcha para oposição, fosse

qual fosse o presidente eleito.
Se eleito O marechal Teixeira
Lott, o pretexto para a atitud�
seria a formação de um governo
trabalhista e o respeito à linha

programática do Partido.

MARCHA PARA 65

Mas, mesmo levando em con-

ai • •&

, l>

\

acido
com a

Igarantia
RENNIiH.j kpnn(jr casa PEREIRa.· " casa da, boa roupa

r�uo Getulio Vargas, 882 . Telefone: 298 . CANOIN�'iAS
/,

Em outubro atenderá seus ,freguezes até às 21 hrs,
j

caminhô
poder

" .

mais
#

e a
ta a possibilidade de o sr. João
Goulart constituir com o PTB
uma força oposicionista à parte
o que representaria portanto um

desvio e um enfraquecimento
para o oposicionismo ao futuro

(Conclue, n'outro local)

Derrota
em Minas afasta PSD
do poder nos grandes

Estados: perde
substâncias

" Está o PSD praticamente' ali'.,.
jado dos governos. dos grandes
Estados, com á petspecti'vá de
vítorra da' UDN em' Min'às Ge
rais. Corri a vitoria' do sr. Ma
galhães Pinto, ficarão os peso.
sedistas fora dos seguintes Es
tados: Ceará, Pernambuco, Ba-

.

'hia, Estado do Rio, São Paulo,
Minas e Rio Grande do Sul. Is
so significa em termos politicas
na realidade, um� derrota maior
ou igual á derrota do candidato
do partido nas eleições presi
denciais.

I

Ainda pelos resultados' elei
torais e os governos que ainda
conserva, predominará o PSD
nos seguintes Estados: Para, Ma
ranhão, Rio Grande do Norte
(com candidato udenístà), Santa
Catarina e Goiás.

O .confronto entre os dois blo-
.: CDS demonstra uma perda de
substancía politica do partido
majoritartb, que somente será
reparada paulatinamente, num

· lento trabalho de reconquista, a-
.

· [udado: por uma excepcional
unidade dos seus chefes.

• Do «O Jornal> do Rio, de'
.Janeíro de �-1O-196,O.

,Sociedóde Hípica e fsplntiva
"JuLIO BUDAN'T"

CONVITE�
1:' ,�, t ".

.

� .;_
,

.:

, A. Diretoria da' Sociedade' Hi-
· pica e Esportiva "Julio Budant"
tem, o maximo prazer em con

vidar, todos os seus associados
, e" Exmas. Familias e bem assim

. �
"

o povo em, geral deste e dos
vízínhos . Municipios, para assis
tirem a corrida dos animais
SEGREDO de propriedade do sr.

Oswaldo Wolkan e VENCEDOR
de

.

propriedade do sr. Ozorío
.Tnacío dos Santos, a realizar-se
: dia .30'do mês em curso pelas
, 14 horas, na pista desta cidade
: �� distanjCia de �OQ metros, pela
'parada de cr$ 30.000,00.

'"

Haverá churrasco e completo
serviço de Bar.

Agrad�cendo antecipadamente
pela comparência.
3x �. ,A DiRETORIA

_' I

Livros e Romancés
CASA ERLITA

RARA FERIDAS,
ECZEMA,S,
INFlAMACOES,
COCEI�AS,
FRIEIR

.-l.
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CORREIO DO NORTE 15-10-1960

Resultado das Eleições para
PREFEITO MUNICI\PAL

realizadas nesta cidade em 3-10-60
Eleitores Distribuidos

N. de Votantes'

Votos em Branco

Votos Anulados

10.092

191.205
204

232
•

Deixaram de Votar. 451

Localização das Secções Alfredo Garcindo João Colo�el Est Wrublevski

13 Secções da 1381 1.120 454
Cidade

Piedade 95 52 30
Msrcílío Dias

,

210 105 88
Taunay 52 71 8
Fartura , 95 173

�
, 30

Salseiro 94 90 13
Palmital 61 72 14
.Río dos Poços 72 329 29
Pinheiros 118 94 74
Bela Vista Toldo 163 248 34
Barra Mansa 58 112 65
Três Barras \ 237 258 37
São João dos
Cavalheiros 55 102 30

Felipe Schmidt I 91 73 92
Valinhos 72 , 65 63
Paula Pereira �

72 92 18
Paula Pereira 77 56 6
Santa Lsocádía 12' 44 O

Major Vieira
-

228 131 75
,Rio Claro 101 99 10
Paiol Velho 26 24 3
São Sebastião

,

dos Ferreiras 81 114 54
Rio Novo 112 105 30 I

Estaç. Paciência 51 46 11
Sereia 42 31· 39
Pulador 32

,

-/ 23 40

Diferença 8 Fávor de Colodel :li votos

Reproduzido pôr ter saído com incorreções.

J.
A

COR1E
Comunica a todos 08 PESCADORES E CAÇADORES

que já recebeu um' estoque apreciável de artigos de pesca e

caça para 8 temporada deste ano.

VARAS DE PESCA INTEIRIÇAS, 2 e 3 pedaços. LINHAS,
DE NYLON de todos 08 tipos. ANZOIS NOROEGUESES -

CHUMBADAS de todos 08 tamanhos - ANZOIS com iscas ar

tificiais - FISGAS. pequenas, médias e grandes - REDES de
fio URSO e de NYLON - TARRAFAS de vários tamanhos e

tipos . ESPINHEIS com ou sem empetes em vários tamanhos
de anzois - CANTIS - FACAS. FACÕES - LANTERNAS A
PILHA -. LANTERNAS A CARBURETO E QUEROZENE.

CAMAS DE CAMrANHA.� MOSQUITEIROS, etc.

Os melhores prêços da praça, no maior
sortimento de artigos de 'caça e pesca.
Praça Lauro Müller, 751 - Cx. Postal, 76 - Fone, 125
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Jânio vai a Salvador
sõmente para
ser padrinho

SALVADOR, 8 (Meridional -

O sr. Jânio Quadros virá à
Bahia no dia 5 de novembro,
para servir de padrinho de ca

samento do deputado Juracy
Magalhães Junior. A informação
foi confirmada pelo próprio fi-\,

lho do governador Juracy Má
galhães, dementindo noticias de

que o presidente eleito viria
descansar alguns dias aqui em

nosso Estado.

Garantiu ainda o sr. Juracy
Magalhães Junior que só depois
de 5 de novemdro é que o' sr.

Jânío Quadros viajará para a

Europa, sendo, porém, possível
que sua partida para o Velho
Mundo seja mesmo de Salvador.

Lãs para Tricot
Casa Erlita

I

PSD
descobre .

,que •••
(Conclusão da página anterior)

governo, o PSD está alarmado
com a perspectiva de fuga de
vários dos seus elementos. para
a lado do sr. Janio Quadros. A
sedução de uma pasta ministe

rial, ou de mais de uma. seria,
no entender de- muitos, o bas
tante para abrir na frente pes
sedista uma brecha de grandes,
proporções. E o problema pos
to em mesa e o da sucessão de
1965. Como o sr. Juscelino
Kubitschek, o sr. João Goulart
tem as mesmas aspirações. De
modo que a coincidência de

propósito entre os dois repre
senta no caso um conflito de

.

interesses politicos que 08 divi
dirá irremediavelmente a nao

ser que ambos se sintam ame

çados a ponto dessa ameaça o

perar como fator de entendi
mento contra o perigo comum.

BLOCO DE RESISTENCIA

Os articuladores da "oposição
aguerrida", o sr. Abelard,o lu
rema à .frente, consideram que
tudo isso. deve ser Ievado :

em .

conta. Na sua experiência de li
der dr maioria, disse o deputado
Jurema que o desfalque que pos
sa sofrer o. PSD nada represen-
I tará, se parte do pessedismo se

mantiver fiel a uma orientação
partidária de 'luta contra p go
vernismo. E aponta o caso do

"Grupo Compacto" de PTB. uma
corrente constithida de 18 ele

mentos, mas que provoca as

maiores dificuldades para o go
verno e a maioria. tôda vez que
se manifesta para um problema
especifico de legislação. Basta
riam, portanto, cíncoenta pesse
distas fieis para que o espirito
de oposição do partido se man-.
tenha de pé durante cinco anos

ou até 1963, quando então se

experimentaria nas urnas,' por
ocasião das eleições do Congres
so, a nova linha de orientação.

'Transcrito do O Jornal do Rio

VENDE-SE ,

,

Em Major Vieira 1- casa
de morada. com janelas de
vidro, 2 datas .em esquina
perto da Intendencia.

Tratar nesta Redação.

Govêrno despedacado pelo' voto popular, I

DIZ RAUL PILA do govêrno e que se apresentou.
"A.

\.. . como continuador da sua obra,

o
revol�a co_ntra, 8 ja �nsu· foi matemàticamente derrotado:

� rtave.l situação econormca e
o sr. João Goulaat, constítueíe-

. fl?SnCelra a que o gO,verno ex- nalmente: 8 segunda figura do

fuante arrastou o pais, d� um Poder Executivo, se não tiver
. ado. e .

de outro a pe�sonahdade sido legalmente derrotado pelo
excepcional �o H. Janío Q,ua�ro�, sr. Milton Campos terá sido mo

,for�rp os dOIS, �atores prIn_Clpals ralmente condenado pela vota
para ,a verdadeira revoluáão pe- ção conjunta dos dois candida
l� voto, realizada no pleito ,de tos adversos.
dia '3", declarou o sr. Raul PIla', .

.

analtsando as causas da vitória
dr ex-governador paulista,
"Não 'pode haver dúvida de

que a eleição de 3 de outubro
foi uma verdadeira revolução.

, O dispositivo' sítuacíonísta, que
se constituiu em 1945 e SÓ' so
freu breve interrupção com o

govêrno Café Filho, foi despe
daçado pelo voto popular" acres
centou o lider do Partido Li
bertador e deputado federal pe
lo Rio Grande do Sul.

MILTON E GOULART,

Prosseguiu o prócer libertador:

":'il���e; momento da apuração,
o srt,po�O Goulart mantém a

inda ligeira maioria de votos

sobre, o ,sr. Mlltolt .Campcs, mas
supostos qtie' ...é;�a",não chegue a

d,esBparr.cer;' n.ão,i�,�,altera 8 si

'gnific�'çã.o � çi� pl�lt�;' já que a

soma' 'àa' vdta'çãol dos dois can

didatos tja Oposição superará
muitõ 'a votação do candidato
si tuacionista.

CONDENAÇÃO
-- Não pode, assim, haver a

menor. duvida quanto à senten

ça condenatória dada pelo pleito.
Foi pressentindo tal resultado

que o sr, Juscelino Kubitschek
evitou envolver-se pessoamente
a fundo na luta, embora a dís
posição dos seus candidatos ti
vesse deixado numerosos recur

sos do govêrno. Omitindo-se,
procurou êle deixar aos candi
datos a responsabilidade da pro
vavel derrota. Há, .poís, funda
dos razões para afirmar que a

�eleição do 3 de outubro trouxe

consigo uma revolução:,substituir
homens e processos .de govêrno,
que hamuito dominava o paiz.
Convem, porem. advertir não
ser esta ainda a grande e pro
fvnda revolução, de que have
mos mister, As mesmes causas

produzem os mesmes efeitos
díz o bom senso. Ora, permane
cem ainda a� profundas causas

de natureza institucional. Com
o andar do tempo, não deixa
rão de votar a prevalecer."

"O marechal Henrique Tei
xeira Lott, sustentáculo que foi

ATliNÇÂO,
,

,

� :>;� Agricultor I
Para qualquer tipo de trator, temos os melhores pneu..

,

'

pelos menores preços I
'

",

�.'" '6b.O &e A MÁXIMO RENDIMENTO

",,1 � .", "� POR HORA.TRABALHO

Trato� bein 'calcado - rendimento dobrado I
, ,

MERHY SELEME
E' Fil.· OS TRÊS BARRAS

I-� SANTA CATARiNA

o,f;

MACIFE
FILIAL DE CURITIBA

Rua João Negrão, 543 e 547 - Fone, 4-7057 - Teleg:. «MACIFE»
DEPOSITO: Rua Chile, 1130 - Fone, 4-6379

ITHASS SELEME
...

Hepresentante para Canoinhas Itaiópolis e

São Mateus do Sul
------�o�-------

Ferro para todos os fins - Chapas - Canos - Arame
Preto e GalvanizadO' - Telhas de Zinco - Cimento

O maior é mais- variado estoque desta região.
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CORREIO DO NORTE / 15-10-1960
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/

Vel' s de Cera
para

Primeira· Comunhão

Massa �ara Vi�ra�as
CASA ESMALTE

Dr. Waldomiro Kravchychyn
Cirurgião - Dentista

Clinica - Cirurgia e Prótese
fspeeialidadB: Odontopediatria (Iralameato denlário de eriaucas)

Consultório: Praça Lauro Müller N°. 97.
.

Residencia: Rua Caetano Costa. esq. Major Vieira
Horário: das 8 ás 12 hora.s

Para Indústrias,
Agricultura ou N�vegação/" _

Motores "MWM" 'KD12 Dies�1

nO. ell.: KD12E II ,KD12Z i KD12D KD12V-
1 \ I 2 . 3 4

�,5-11 II 11-22 116,5-33 � 22-44
-- --

II 100,0/2000 I
12 � 24 � 36 48

Força-HP:

Rotações:

Pto. em
2.000 rpm:

Venda c?m facilidades de pagamento
Peças sobressalentes - Assistência

J. Côrte
, .

Praça Lauro Müller, 751 - Fone: 125
Caixa Postal. 76 - CANOINHAS

EXigindo 85 suas NOTAS FIS'CAIS
de Compras os comerciantes ficarã,o

obrigados a recolher o' impêstc
que V. S. está pagando.

AV ISO
Sizenando Ribeiro da Silva

Filho, Técnico Veterinário do
Ministério da Agricultura, a dis

posição da Prefeitura Munici

pal de Canotnhas, avisa aos

criadores deste Municipío que,
por imposição dos Estatutos dos
Funcionários Públicos da União,
a partir desta data, só atende
rá aos mesmos quando muni
dos de ordem expressa do Snr.
Prefe'uo Municipal.
Canoinhas, 12-10-1960.

�il��ânU� Ri��iro �� Sil'â fil��'

Registro Civil
EDI,TAIS

I

Sebastião Grein Costa, Escri-
vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Mu

nícípio e Comarca de Canoínhas,
Estado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Clemente Humenhuka e Flc
rinda Prestes de Souza. Ele, na
tural deste Estado, nascido em

Papanduva, no dia 25 de agôsto
de 1930, lavrador, solteiro, re

sidente neste distrito, filho .de
João Humenhuka e de 'Dona
Catarina Humenhuka, residentes
em' Papanduva, .neste Estado.
Ela, natural deste Estado, nas

cida em Agudos, neste Distrito
no dia 24 de Novembro de 1934,
doméstica, solteira, residente
neste distrito, filha de Odorico
Prestes de Souza e de Dona
Ana Rademinski, residentes em

'

Rio da Sérra, neste Distrito .

Faz saber que pretendem ca

sar: João Batista de Alexandrina
e Terezinha Corrêa de Fran
ça. Ele, natural deste Estado,
nã)cido em Garopaba, Mun.
Palhóça, no dia 14 de Junho de
1939, emp. público, solteiro, resi- .

dente n] distrito, filho de Fran
cisco Domingos de Alexandrina
e de Dona' Celicina Joana da
Silva, residentes em Palhóça,
neste Estado. Ela, natur'ar deste
Estado, naséida em Palmítál,
neste Município no dia 26 de
Março de 1940, doméstica, sol
teira, residente neste. Distrito,
filha de João Corrêa' de Oli
veira, falecido, e de Dona Maria

- Luiza França de Oliveira, resi
dentes nésta Vila.

\ Apresentaram os documentos
higidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem souber de algum
impedimento legal, scuse-o para
fins de direito. E para constar
e chegar ao conhecimento de
todos lavrei o presente que será

-

afixado no lugar de costume
deste Cartório e publicado pelo
Jornal Correio do Norte da ci
dade de Canoinhas.
,

Major Vieira, 5-10-1960.
Pedro Veiga Sobrilho

Escrevente Juramentado

Material
CASA

elétrico
ERLITA

CORÔAS PARA F�[NADOS
Nada mais justo e significativo, que, a oferta de iIm/a

linda Corôa como homenagem aos nossos entes desaparecidos, e

Dna. Chiquinha Kopetoski tem a grata satisfação de comunicar,
que está aceitando encomendas, tendo este ano grande variedade
de Corôas para pronta entrega, de novos modelos e de diversas
côres, e todas eonfecionadas com habilidade e máxima perfeição.

Tendo também a venda Corôa. Metáli<:al e aceitando
para reformas.

.

Procure pois, com antecedência e escolha o melhor, na

casa de Dna. Chiquinha - Rua Paula Pereira, n. 819 - D08 fun
dos da Farmacia Santa Cruz. Ix

COROAS E FLoRESI\ .

Lindas corôas para finados, grimaldas para noi-
vas e flores artificiais em geral, são fabricadas com

esmero pela Sra. Zena Ziemer.nann S. Furtado, es

pecializada na arte com profissional de São Paulo.

Expoxição, vendas e encomendas na Casa Edita
e em sua residência na antiga rua dos Portuguezes,
atraz da Estação Ferrea.

.

2x

Loteamento Jardim Esperança
Vende-se lotes, à vista e a prestação
Pequena. entrada e o restante por mês

Tratar com:
Ludovico

.

Bora no escritório da Sicô]. �X

Mudas de batata ingleza de procedência holan
deza, aclimatadas no Brasil, pela Cooperativa de Cas
tro - Estado do Paraná. Altamente selecionadas, ern-.
baladas em caixa de 30 kg., Estão sendo vendidas
pela Associação Rural de Canoinhas, que tomou a

iniciativa de introduzir em nosso município,' mudas
de batatas proprias para exportação.

MÁQUINAS INDUSTRIAIS
\

para benelicier madeira
DAS AFAMADAS MARCAS:

IFAMAC MA'REK'e

Informações: Z. (i·ardndo
_

& Knüppel
CANOINHAS S. C.

Ltda:.

Dr. José BoniFácio da Silve
ADVOGADO

Questões Civeis, Comerciais e Criminais • Inventários e Partillhas

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 à. 17 hora.

l-Escritório: Rua Dr" N.ereu Ramal! (Proximo ao Forum) J"ITAJOPOllS -- S. C. •

--------------------------------------. ,

.

I

SEU TALÃO VALE UM MILHÃO
CONSUMIDOR, exija do seu fornecedor a Nota

Fiscal ou talão correspondentes às suas compras,
iguais ou superiores a cr$ 30,00, colecionando-as
ii partir desta data, 1. de dezembro de 1959 e parti�
cipe do grande sorteio 'a realizar no dia 30 de junho
de 1.960, concorrendo assim, aos cr$1,.700.000 00
em prêmios oferecidos pelo Estado.

. I

I
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Resultados· finais
Florianópolis, (Transpress)

_- ,221.352-; Adernar
I

Para Governador:

em Santa Catarina
Hesultados

234.590;
240.991 ;

do pleito: Jánio
Milton
CELSO RAMOS

225.810; Lott
175.361; ,Ferrari 56.997.

261.917.
r

\

41.600; Jango
IRINEU

"'

PE�O'S !.�lRE§
II ffaJ O ([)

.....

<e§
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

. /
' .

.

ANIVERSARIAM"SE Dia 19: os srs. Douglas Ben-
Hoie: as sras. dnas. Linda kendort e Orlando Buba; os

esp. do sr. Nilton Ziemann e
meninos Julio Cezar filho do

lida esp. do sr. Afonso Gros- sr. Julio Goncaloes Corrêa
skoPf; fJ sr. [aime Bishop; os roo e Ademir filho do sr, Joa
meninos Celso filho do sr. [oão quim A. Pereira; a srta. Yo
Pereira; Iuosio Luis filho dfl Janda Outervill; as meninas
sr. MiguelAndroczeoecz e Pe- Doris das Dores filha do sr.

dro Odioal filho do sr. Eraldo Antonio Maron Becil e Maria

Spitzner. Bernadete filha do sr. Clotar»
do Stratmann,

Dia 20: a menina -Ingrid
filha, do sr. Alfr edo S01g; o

sr. Alex Michel; a sra. dna.
Joana esp, do sr. Zenão Ma.
surkeoicz; os meninos Jacó
filho do sr. José Wardénski e
[ulio filho do sr. Dionizio A.
Orgecoski..
Dia 21: a menina Geanine

filha do sr. Jucy Varella; a

sra, dna. Idelmira esp. do sr.

Walfrido Schramm; O jovem
I_Amir 'Seleme; o sr. dr. João
Bayer r«. os meninos Oscar

"

(,;dul!:!ls de C.r$filho do sr. BI az Vieira e- � Q .

Mario Edson filho do sr. Ro-
dolfo Froehner.

.

1.000,00 Falsas
Nossos parabens.

Amanhã: os srs. Alfredo
Sorg; Evaldo Branâ; Max
Wachtel Fo.: Ari C. Pereira e
Vitor Burziaki; a srta. Ana

o. Wibbelt; os meninos Osmar
Juscelino filho do sr. Antonio
Rodrigues; Celso filho do sr.
Ludovico (]linski e José Lou
rival filho do sr, Carlos Dolla.

Dia 17: as sras. dnas. Mel
guinha esp. do sr. Simão Se
leme e Odilea esp. do sr. SyZ"
vio Mayer; os S1'S. Narciso
Bartnik e Roberto' Brandes;
as meninas Benvinda filha do
sr. 'Honorato B. Pacheco e
Izolete Lourdes filha do sr.
Edmundo Webber; o iovem
Irineu Bedritchuk; a srta. Re
lindesMuzulãâ; o meninoMax
Ferdinando filho do sr, Max
Wachtel Fo. Gente Nova

Acha-se em festa o lar do
sr. Clemente e dna. Ianele
Dombroski, C6m o nascimento
de sua filhinha Mar ia -de
Lourdes, ocorrido dia -I deste.

Desejamos felicidades.

Dia 18: o sr. Waltrido Lan
ger,' as senhoritasStelaMarilú
filha do sr. Tuti Nader e Iuo»
ne filha do sr; Firmino de
Paula e Silva; o jovem Ioâo
Albert« .Nicelarzi.

'

Repercussão
de JAN'IO
Roma, 10 (UPI) - As eleições

presidenciais brasileiras se rea

lizaram num ambiente absoluto
de democracía e confirmaram a

popularidade de que goza em

todo o país o sr. Janio Quadros.
Este foi o comentário de '

hoje
do jornal <�ÍI Messagero» sôbre
os resultados do pleito brasilei
ro, acrescentando que o candi-

Clube Canoinhense
I

AVISO
A Diretoria faz um ve

emente apêlo a todos os só
cios, pata que procurem co

laborar com a vida social do

,Clube, frequentando-o
_o

com

assiduidade. Comunica, tam
bém, a resolução de somente

franquear a entrada do Clube
exclusivamente a sócios'
quites.

Chamamos a, atenção do "

povo em geral, pará as cé
dulas de Cr$ 1.000,00 falsi
ficadas, espalhadas em nosso

Estado. São elas as seguintesI

Séries: '254, 258, 262, 285,
I

292, 299, 311, 315, 316, 334,
347, 355, 367; 380, 382, 4Ól:

Copos -Americanos Marca Nadir m
II
II

duzia /40,,00 II
Im
II

Pratos de Porcelana Fundo Raso
II

II" e fi
III

II, i

defeitos 20,00 II

I com pequenos II
�

II II

Pr�tos de Porcelana Para Sobremesa II
,ffI
II

com pequenos defeitos ,15,00 Im
mm1 II

Soda Caustica Lata Grande 30,00
Im
mi
ta
II

I, ;;
B
II

�.

no da Vitória
-;

dato vencedor apresentou-se co

me. um homem disposto a usar

amplamente a vassoura.

e lhe, deseja um mandato fru-
o

tífero. O diário «Arriba» diz que
a humildade de Quadros con

juntamente com, sua oratória
foram a chave fundamental de
sua influência nas massas. As
classes pobre e média do Brasil
veem em Quadros seu líder in-
contestável.

-

MADRID, 7 (UPI) - A im
prensa espanhola publica hoje
em suas primeiras páginas ín-:
formações sôbre o triunfo elei-'
.toral de Jânio Quadros no Brasil

Ano 15· CA�ÜINHAS - S. Catarina, 15 de Outubro de 19600 - N,612

Cine Teatro "Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

DELIRIO DE UM SABIO
em Tecnicolor

ct Albert Dekker, Janice Logan,
Thomas Coley e Charles Halton

"Um filme cientifico da Paramount Pictures"

DOMINGO. ás 14 horas _ Censura Livre

DELIRIO DE UM SABIO - ém "Tecnicolor

DOMINGO -�: �� :��:: - Imp. até 14 anos

UM ROSTO NA NOITE I
cf Maria Schell, Marcelo Mastroianni

Jean Marais, Clara Calamaí
Perdidos na imensa solidãó da vida..... Um sonho os se

para, mais for(e que a realidade..... A Película que -foí

laureada em Véneza com o Leão de Prata. Foi a película
que causou maior sensação no Festival dePunta del Este.

2a. Feira - ás 20 horas - iProib. até 14 anos - REPRISE

3a. e 4a. Feira _ áa 20 horaa _' Imp, até 18 anos

"C I U M E
c] Erno Crísa, Marísa Bellí, Paola Durdoní, Liliana Gerace

.. "Um filme policial do cinema francês"
----- \

I

5a. e 6a. Feira _ ás 20 horas - Imp, até 14 ano.

CARAS NOVAS
em MexiScope - Tecnicolor

Com Elmo Michel, Lilia Guizar e outros ...

"Um filme selecionado do cinema mexicano"

E .nêo percam:

Mi s ar a v e i s. .,- da novela de Vitor Hugõ-

I �ineminha "São Francisco"

Amanhã ás 14 e ás 20,15
f horas,

Romance \ na Itália
Com Ingeid Bergmann e George Sanders.

. -

,
'

I
ii

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




